
In dit dus dubbel feestelijke jaar wordt stolp 
en erf dichtbij het publiek geplaatst; met 
fietsroutes, openstellingen, ‘culinaire’ maaltijden 
en muziek. Waar we ook zo veel mogelijk onze 
Vrienden bij willen betrekken, zie het verzoek 
in de bijgaande brief. De problematiek van 
herbestemming, ‘vierkantdeling’ en het beleid 
met nieuwe regelgeving en plattelands- 
woningen komt in het symposium op 14 juni 
aan de orde. Voor het behoud van de ‘piramides 
van de polder’ is nog veel te doen, nu en in de 
komende 25 jaar!

Alle hens aan dak 
Essentieel is het water- en winddicht houden 
van rieten- of pannendak. Zo ook het in goede 

staat houden van goten en waterafvoer.  
Tot 1 mei en in het najaar kan voor het project 
Alle Hens aan dak, de laagrentende lening 
voor dakherstel, aangemeld worden. Uit de 
aanmeldingen worden er dit jaar acht geselec- 
teerd die na inspectie voor een aanvraag bij 
het Restauratiefonds in aanmerking komen; 
in dit nummer alle informatie. 
Over restauratie gesproken: in de rubriek  
Binnenkijker zien we een recent voorbeeld in 
Grootebroek, deze fraaie stolp is de laatste  
der mohikanen van dat streekdorp. Het is  
driedubbel feest eigenlijk dit jaar, vanwege de 
koningskroning. Daarom in deze nieuwsbrief 
ook een overzicht van Oranjegetinte boerde-
rijnamen. 

Boerderijenstichting Noord-Holland

nieuwsbrief nr. 72, maart 2013 Boerderijen Beeldbank: www.boerderijenstichting.nl

Vrienden van de stolp
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▲

Aandacht voor behoud in het Jaar van de Stolp.

Code oranje: ode aan de nieuwe koning.

Stolpen te kijk in drie nieuwe fietsroutes. Ook met culinaire- en muzikale activiteiten.

Op en top stolpenjaar
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▲	 Alle hens aan dak

▲	 2013 Jaar van de Stolp

▲	 25 jaar Vrienden van de Stolp

▲	 Kiek 23 & 24

▲	 Binnenkijker

▲	 Boer & Jongens

▲	 Stolpen in het nieuws 

Een dynamisch en memorabel stolpenjaar: 2013. Het is het landelijke Jaar van de 
Boerderij en bovendien de verjaardag van de Boerderijenstichting Noord-Holland.  
In 1988 opgericht en nu 25 jaar oud. In dit nummer veel aandacht voor de op stapel 
staande activiteiten in en rond de stolp. 



Zwaagdijk-Oost 286, 1682 NS Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229 - 262140, mobiel: 06 - 20548854

info@rietdekkersbedrijfsijm.nl,  www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Sinds 1924 een begrip in de regio

Akerbouw b.v.     Geesterweg 6, 1911 NB Uitgeest     T: 0251-315817     www.akerbouw.nl

Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 
renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.

Heeft u bouwplannen?Heeft u bouwplannen?
Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, restauratie, 

renovatie, onderhoudswerken en projectontwikkeling.

Alkmaar    Den Helder    Schagen

rieten dak?
scherpe premie,  
toch goed verzekerd!
kijk op de-jong.nl

0223 68 87 88

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer b.v.

M.C. van Voordenstraat 2, 1483 GB De Rijp  tel: 0299 673487  fax: 0299 674626  www.duinmaijer.nl

•  nieuwbouw
•  verbouw
•  renovatie
•  onderhoud
•  houtskeletbouw
•  machinale houtbewerking
•  kozijnenspuiterij

Al meer dan 30 jaar een begrip in Noord-Holland.

Uw stolp eigentijds verbouwen? Wij helpen u graag!

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Restauratie
• Renovatie
• Interieur

HOOPE ARCHITEKTEN BNA | TEL: 072 533 74 85
INFO@HOOPEARCHITEKTEN.NL | WWW.HOOPEARCHITEKTEN.NL
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Welke stolpboerderijen komen in  
aanmerking?
Om voor een laagrentende lening in aanmer-
king te komen moet de stolpboerderij aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
• de stolpboerderij is geen rijks- of provinciaal 

monument; 
• de stolp (incl. langhuistype en Wieringer 

boerderij) heeft een vierkant houtskelet 
danwel een houtskelet bestaande uit een 
meervoud van een vierkant dat dient als 
draagconstructie voor een hoog piramide-
vormig dak;

• de bouwperiode is tot 1940;
• er is met restauratie aan het dak nog niet 

begonnen. 

Hoogte van de lening
Er is een hypotheek aan te vragen voor een 
bedrag van 25.000 euro (inclusief de afsluit-
kosten van de financiering en de notariskosten). 
Het gaat hierbij om de voor restauratie  
noodzakelijke kosten om de stolp(en) op  
oorspronkelijke wijze wind- en waterdicht te 
maken. De monumentenwacht noord-Holland 
voert een inspectie uit. 
 
De lening aanvragen in 3 stappen
Stap 1: Aanmelding voor een aanvraag, in te 
dienen bij de Boerderijenstichting. 
Het aanmeldingsformulier is te downloaden 
op de site www.boerderijenstichting.nl of aan 
te vragen bij het secretariaat van de Boerde-
rijenstichting noord-Holland. Het ingevulde 
aanmeldingsformulier met bijbehorend 
beeldmateriaal dient uiterlijk tussen 1 april en 
1 mei 2013 bij de Boerderijenstichting te zijn 

ontvangen. Boerderijenstichting en monu-
mentenwacht beoordelen de inzendingen en 
selecteren daaruit vier aanmeldingen voor 
een aanvraag bij het Restauratiefonds. Alle  
inzenders ontvangen bericht over de selectie. 
Stap 2: Vaststellen noodzakelijke kosten.
monumentenwacht noord-Holland maakt een 
inspectierapport van de stolp (kosten € 100,-). 
Vervolgens stelt een architect of aannemer de 
voor de restauratie noodzakelijke kosten vast. 
Het formulier Vaststelling voor restauratie 
noodzakelijke kosten is te downloaden op de 
website van het Restauratiefonds.
Stap 3: Aanvraag indienen bij het  
Restauratiefonds.
De vier geselecteerde indieners kunnen  
met het aanvraagformulier incl. de benodigde 
stukken een lening aanvragen bij het  
Restauratiefonds.

Is vooroverleg wenselijk?
Bij twijfel over de financiële haalbaarheid kan 
het verstandig zijn om het vooraf te bespreken 
met de financieel accountmanager van het 

Restauratiefonds (Bernard Brons,  
T 033-253 94 39 toets 2). 
Voor technische vragen is rechtstreeks contact 
op te nemen met de monumentenwacht 
noord-Holland (T 075-647 45 88,  
e: info@monumentenwachtnoordholland.nl).

Rente
De rente ligt 5% onder de marktrente met een 
minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 
10 jaar. 
 
Overige kenmerken van deze lening
• De looptijd is maximaal 30 jaar. 
• Het minimale maandbedrag aan rente en 

aflossing is 100 euro. 
• De afsluitkosten zijn 1,5% van de hoofdsom. 
• De lening is niet overdraagbaar.

www.restauratiefonds.nl
www.monumentenwachtnoordholland.nl
www.boerderijenstichting.nl (secretariaat: 
schapenlaan 20, 1862 pW Bergen,  
T 072-581 68 88, werkdagen 10.00 - 12.30 uur). ▲
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alle hens aan dak
De provincie Noord-Holland ondersteunt met het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten het behoud en voortbestaan van  
o.a. stolpboerderijen. Met de mogelijkheid gebruik te maken van de Noord-Hollandse monumenten-hypotheek die ook van  
toepassing is op stolpen die niet als monument zijn geregistreerd en stolpen op gemeentelijke monumentenlijsten. 

De regeling biedt een laagrentende lening voor het water- en winddicht maken van het dak.

Het gaat om stolpen waarbij aantoonbaar 
kan worden gemaakt dat restauratie van 
het dak (dakbedekking,dakgoten en con-
structie) eerste prioriteit heeft. De eige-
naar kan daarbij, na selectie van de 
ingediende inzendingen, in aanmerking 
komen voor een laagrentende hypotheek 
voor een restauratie met kosten van 
maximaal € 25.000,-. De regeling wordt 
uitgevoerd door het nationaal Restauratie-
fonds. Aanmelden bij de Boerderijen-
stichting noord-Holland. jaarlijks worden 
na selectie door het Restauratiefonds 
acht aanvragen in behandeling genomen.

zorgboerderij - r 
ontbreekt



 Met gevoel voor de stolp! 

Architekten: Bert van Langen en Ko Graas 

nieuwbouw 
 

verbouw 
 

restauratie 

Middenbeemster, telefoon 0299 681407, website www.abcdj.nl 

Architektenburo Cornelis de Jong bna. 

Beemster 400? Maarten tekende al voor de volgende 400 jaar!

Middenweg / Middenbeemster

www.weijntjes.nl

Amsterdam Z.O.  Amsterdam
Utrecht  Bussum  ‘s-Hertogenbosch

Amsterdam Z.O.  Amsterdam
Utrecht  Bussum  ‘s-Hertogenbosch

Houtinsectenbestrijding I Zwamsanering I Houtrestauratie I Vochtwering

BEL: Heerhugowaard 072 5741856    Tevens vestigingen in Assen en Alphen a/d Rijn    www.vanlierop.nl
ISO 9001, VCA* & KOMO gecertificeerd. Lid NVPB. 50 jaar ervaring. Schriftelijke garantie.

De grootste vriend
van de stolp

Controleert uw stolp 
gratis op aantasting

Conserveert & Herstelt Hout | Verdrijft Vocht

Van Lierop  

Van Lierop  

Van Lierop  

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

Werkt ook met verven op natuurlijke basis.

T 06 - 22 799 263 - info@vanbenschop.nl
Wognum - www.deverffraaier.nl

Kozijnen, ramen, deuren, trappen,  
schuifpuien, balustrades en lijstwerk. 

Voor nieuwbouw of renovatie

Tot in detail verantwoord maatwerk
Noorder IJ- en Zeeweg 8, 1505 HG Zaandam
075-6177984   |   www.timmerfabriekvisser.nl

Tien jaar na het uitgebreide, landelijke jaar 
van de Boerderij in 2003 is er dit jaar een 
herhaling, op wat meer bescheiden schaal. 
Het jaar ging op 22 januari van start in 
Klaaswaal, Zuid-Holland. In ons gebied 
spannen de Boerderijenstichting en de 
Cultuurcompagnie noord-Holland samen 
om een aantrekkelijk programma te ontwerpen 
onder de vlag ‘Het jaar van de stolp’, daarbij 
gesteund door de provinciale overheid. 
In het programma wordt vooral de betekenis 
van de stolp in het landschap benadrukt. 
De stolp zelf speelt in het agrarisch bedrijf 
nog nauwelijks een rol en kan in feite alleen 
behouden blijven met een andere bestem-
ming die de garantie biedt dat de vorm en 
uitstraling van het oorspronkelijke bouw-
werk kan blijven voortbestaan. Herbestemming 
is landelijk het centrale thema en krijgt met 
dit jaar ook in noord-Holland een extra 
accent.

Organisatie
De overkoepelende stichting Agrarisch Erfgoed 
nederland (AEn) voert de coördinatie over de 
gezamenlijke publiciteit met o.a. een speciale 
website; organiseerde op 26 februari een 
landelijk symposium over herbestemming en 
presenteert het jaar op de Restauratiebeurs 
in Den Bosch. Ook voert de AEn de coördinatie 
van de getrapte verkiezing van de mooiste 
boerderij van nederland en de opzet en bege-
leiding van de Agriwiki (de Wikipedia van de 
landelijke bouwkunst). In noord-Holland zijn 
de activiteiten zowel publieksgericht als 
bedoeld voor beleidsmakers, organisaties, 
architecten en stolpbewoners. 

Evenementen
Het evenementenprogramma is vooral ge-
richt op de zomermaanden en het najaar. Een 
kort overzicht:
• Drie beschreven fietsroutes 

Van medemblik naar Opperdoes, Twisk 
en Oostwoud. Van Hoorn naar Wognum, 
Hoogwoud, Aartswoud en sijbekarspel 
(met bezoek aan museumboerderij Westfrisia 
en Rundveemuseum Aartswoud) en van 
schagen (museumboerderij Vreeburg) via 
de Zijpepolder naar Callantsoog (museum-
boerderij Tante jaantje). In september wordt 
een culinaire manifestatie toegevoegd en 
bovendien concerten in stolpen. 
Bij interessante stolpen met een verhaal 
worden ‘street-apps’ aangebracht. De drie 
routes zijn opgenomen in één routeboekje 
dat op vele plaatsen verkrijgbaar is.

• Symposium 
Op vrijdag 14 juni is er een stolpensymposium 
i.s.m. WZnH. met excursie naar o.a. voorbeel-
den van herbestemde 
stolpen. De locatie is de Hervormde Kerk 
Hoogwoud met stolpenomgeving.

• Open stolpendag 
Openbare bezoekmogelijkheid in een 
septemberweekend aan stolpen die te koop 
staan waarbij deskundigen toelichting ge-
ven over de constructie en mogelijkheden 
tot herbestemming. 

• Open Monumentendagen
Aandacht voor de stolp in het thema pracht 
en praal.

Dit jaar van de stolp betekent ook de start van 
het educatief project met een nieuw ontworpen 
leskist en de update van de Boerderijen Beeld-
bank met medewerking van historische vereni-
gingen. De mogelijkheden worden onderzocht 
voor een publicatie over de typerende dakpan-
kapbergen. De noord-Hollandse dagbladen 
wijden o.a. een artikelenserie (‘Buitenlui in de 
boerderij’) aan het jaar, ook is flinke aandacht 
in de Uitwaaier, via RTV noord-Holland en 
Oneindig noord-Holland.

Meer weten, meedenken, meedoen
Onze Vrienden worden op de hoogte gehouden 
met regelmatig verschijnende mailberichten. 
Ook om suggesties en ideeën te kunnen leveren 
en/of medewerking aan de evenementen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een zo mogelijk 
bezichtigingsmoment van uw stolp. Er is 
daarom een verzoek als bijlage bij deze 
nieuwsbrief om uw e-mailadres op te geven. 

Zie ook de websites www.boerderij2013.nl;  
www.cultuurcompagnie.nl; 
www.boerderijenstichting.nl.

4 5
2013 jaar van de stolp
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▲

Binnenkijken, boerenhapjes: stolp en erf centraal.

Symposium als onderdeel van de jaarvergadering en 
excursie WZNH.

Museumboerderij Tantje Jaantje, Callantsoog.

Met de fiets door Twisk en andere schatplaatsen.

bij bestaande advertentie: Ko Graas is niet 
meer bij architectenburo
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johan schilstra (1915-1998) stond aan de wieg. 
Hij was actief statenlid (VVD), voorvechter van 
het erfgoed in noord-Holland en bij een breed 
publiek bekend als auteur van tal van historische 
publicaties. Bovendien was hij betrokken  
geweest bij de grote tentoonstelling De stolp 
te kijk van de Culturele Raad noord-Holland 
(1978) en de uitgave van het boek met dezelfde 
naam. Een activiteit die destijds bij het publiek 
veel had losgemaakt en ook de aanzet gaf tot 
het provinciale monumentenbeleid. In 1988 
verzamelde johan schilstra zijn ‘Vrienden van 
het eerste uur’: Robert van der Waal (planolo-
gische Dienst), joop van Diepen (makelaar), 
Cornelis de jong (architect), Filip Truijen  
(architect), johanna de Kuyper (Welstands-
zorg), Gerbrand de Vries (De Hollandse molen) 
en mart Groentjes (Culturele Raad nH). Dit 
bestuur was zich bewust van de grote taak 
om het resterende agrarisch erfgoed zoveel 
mogelijk voor het nageslacht te behouden. 
Want had een krantenkop in 1988 het al niet 
uitgeschreeuwd: ‘De verwaarlozing van de 
stolp grijpt om zich heen!’

Aan het werk
In een mooie mix van gerijpte wijsheid en 
frisse actiebereidheid hebben de toenmalige 
bestuursleden, iets later nog aangevuld met 
Wim schermerhorn (WlTO) en Willem mes-
schaert (Waterschap), de koers uitgezet en tal 
van activiteiten ondernomen. Het bestuur 
werd erna nog aangevuld met deskundigen 
uit diverse geledingen en functioneert als een 

onafhankelijke organisatie met vrijwilligers. 
na het overlijden van johan schilstra nam 
Evert Vermeer (burgemeester) in 1998 het 
voorzittersschap over. Voorlichting en advise-
ring zijn de hoofdtaken van de stichting en  
zonodig ‘op de barricaden’ bij dreigende  
teloorgang van stolpboerderijen. De bezig- 
heden (altijd nog) gericht op het meest  
voorkomende boerderijtype de stolpboerderij. 
Om een breed draagvlak te creëren is van 
meet af aan veel aandacht besteed aan de 
‘bottom-up’ benadering; contacten met en  
activiteiten voor de contribuanten, meren-
deels stolpbewoners. Hoewel een stichting 
geen leden heeft, worden ze ‘leden’ genoemd 
en meer liefkozend ‘Vrienden’. Het secretariaat 
kon worden ondergebracht op de bovenver-
dieping van een stolp in Bergen.

Voorlichting en adviezen
In de loop der jaren zijn de twee doelgroepen 
in de voorlichting en adviezen betrokken;  
de beleidsmakende- en aanverwante organi-
saties en ‘het publiek’. Zo werden voor eerst-
genoemde categorie symposia, workshops en 
een cursus gehouden en verscheen de hand-
leiding gemeentelijk beleid en een richtlijnen-
notitie bij verbouwingen. Voor de stolp- 
bewoners werden adviesspreekuren 
georganiseerd, aanvankelijk i.s.m. Welstands-
zorg en vanaf 1991 in de vorm van de bouw-
kundige adviezen op locatie. De Vrienden 
ontvangen elk kwartaal de nieuwsbrief; voor 
het ‘brede’ publiek reist een tentoonstelling 

rond en verschijnen er regelmatig publicaties 
zoals het boek De stolp te kijk, twee boerenerf-
boekjes, een videoband, een dvd, een kalender 
en negen beschreven fietsroutes. Bovendien 
medewerking aan het Boerenhekkenboek en 
er op volgende kaartenactie. Driemaal ging 
een cursus voor stolpbewoners, architecten 
en agrariërs van start. In het kader van het 
jaar van de Boerderij 2003 golfde een zee van 
manifestaties over de provincie. De spin-off 
resulteerde in een groot aantal activiteiten, 
van fietstochten en wandelingen tot theater-
voorstellingen en concerten in stolpen. In 2013 
is nu een tweede jaar van de boerderij gestart. 
Voor geslaagde verbouwingen en positief  
stolpenbeleid worden stolp-awards toegekend. 
Over aandacht in de media valt niet te klagen; 
een metershoge berg artikelen in dag-,  
week- en maandbladen en tal van radio- en 
tv-reportages, met ook een Belgische en een 
Italiaanse tv-productie. 

Boerderijen Beeldbank
Een buitengewoon belangrijk instrument in 
de verspreiding van kennis en documentatie 
is de in 1997 gelanceerde Boerderijen Beeld-
bank. Een publieksgericht baken in het stolpen- 
bestand dat voordien nog grotendeels 
onbekend terrein was, zelfs bij de gemeenten. 
Aan de Beeldbank ging een breed opgezette 
inventarisatie vooraf waarbij zo’n zestig  
historische verenigingen betrokken waren, 
aangevuld met een twintigtal individuele  
vrijwilligers. De provincie ondersteunde het 

25 jaar Vrienden van de stolp

geheel met een projectsubsidie. noord-Holland 
werd, als ware het een klopjacht van een leger 
rechercheurs, in alle hoeken en gaten besnuf-
feld. Het leverde bijna 5.500 stolpen op,  
beschreven op formulieren en vergezeld van 
bijna 9.000 foto’s, verreweg de meeste in niet-
digitale vorm. Het kostte zowel de ‘Club van 
Twisk’ (studenten uit dit stolpendorp) als het 
secretariaat nog bijna een jaar om de eindre-
dactie en de verwerking naar digitale bestanden 
rond te krijgen en de Beeldbank te koppelen 
aan de eigen website. 

Toenemende invloed
Zowel de stolpboerderij als het werk van de 
Boerderijenstichting verwierven brede  
erkenning. Zo werd de prijs voor Culturele  
Arbeid van het Anjerfonds noord-Holland in 
1997 aan de stichting uitgereikt, en de West-
Frieslandprijs van het Westfries Genootschap 
in 2003. Koningin Beatrix reikte de secretaris 
de Zilveren Anjer uit in 2007. Het aantal Vrienden 
is gestaag toegenomen tot nu ruim 1.500. De 
belangstelling en waardering voor de stolp is 

in de loop van de afgelopen 25 jaar sterk  
toegenomen, in cultuurhistorisch opzicht  
en als bouwwerk dat geschikt is voor een 
markante woonplek of een andere, nieuwe 
bestemming. Zo blijkt de piramide zelfs een 
favoriete vorm bij nieuwbouw. niet overal  
en bij iedereen is het besef doorgedrongen 
voor het zorgvuldig omgaan met agrarisch  
erfgoed. stolpen worden nog steeds nodeloos 
gesloopt en gemeenten reageren nog al eens 
kort door de bocht. Diverse pogingen tot  
behoud met ingewikkelde en tijdrovende  
bezwaarprocedures leverden soms niet meer 
op dan publiciteit om een volgend geval te 
kunnen vermijden. Groot succes was er met 
de actie voor het behoud van de zes stolpen 
aan de n9. met twee tv-reportages en zelfs  
kamervragen landelijk nieuws. sinds de 
laatstverschenen cultuurnota van de provincie 
is met de hantering van de provinciale struc-
tuurnota nu veel meer het accent op de stolp 
als identiteitsdrager van het noord-Hollandse 
landschap komen te liggen. Vanaf 2011 is  
de werving en selectie van stolpen die voor 
een renteloze lening van het Restauratiefonds 
in aanmerking kunnen komen bij urgent  
dakherstel, bij de Boerderijenstichting onder-
gebracht. 

Regelgeving
In 2007 verscheen ‘Vierkant achter de stolp, 
handreiking voor gemeentelijk beleid’ na  
een 10-tal gesprekken en een workshop met  
gemeenteambtenaren en wethouders. Doel 
was het bijeenbrengen van de destijds bekende 
middelen om te komen tot een actief  
gemeentelijk beleid gericht op het behoud 
van de stolp. Bestemmingsplannen vormen 
het instrument om de stolp in de regel een 
langer leven te bieden; agrarische bestem-
mingen na bedrijfsbeëindiging om te zetten 
in bijvoorbeeld woonbestemming en/of  
dubbele bewoning toe te staan. slechts 10% is 
beschermd met een monumentenstatus, het 
gaat dus om 90% van alle stolpen! Recentelijk 
is nieuwe regelgeving van kracht geworden 
waarmee met omgevingsvergunningen  
sloop in vroegere fase mogelijk wordt. Boven-
dien worden eisen van welstand soepeler  
gehanteerd en mag aan het gebouw achter 
de rooilijn meer veranderd worden dan voor-
heen. Het zijn onderwerpen die het bestuur 
van de Boerderijen-stichting, naast alle andere 
activiteiten, nu en in de komende 25 jaar  
bezighouden.

     Zie overzicht op volgende pagina.

ZOnDER sTOlpEn ZOU nOORD-HOllAnD nOORD-HOllAnD nIET mEER ZIjn

Start van de Boerderijen Beeldbank, 1997. Esther de Winter leidt cursus thema boerenerf. Mart Groentjes en Willem Messchaert: actie N9.

Een gewilde succesformule: de (16) ledenexcursies naar stijlvolle, gerestaureerde stolpen.

574 adviezen op locatie!

‘Stichting Vrienden van de Noordhollandse stolp’. Onder deze naam verrees op 23 maart 1988 onze organisatie die in 1998  
met gewijzigde statuten ‘Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de stolp’ ging heten. Dit jaar dus een jubileum.  
Wat gebeurde er in deze periode? Wat is de invloed van de activiteiten geweest? Hoe kijkt de stichting naar de toekomst van  
het agrarisch erfgoed in Noord-Holland? Een overzicht.
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Ook adverteren?

Bel of e-mail naar
0229 27 27 00 - carla@ipsis.nl

Ook adverteren?

Verdronkenoord 47-49   n   1811 BB Alkmaar 
T 072 520 09 63   n   M 06 222 232 53

ajvbouw@chello.nl   n   www.ajvbouw.nl

 sterk in o.a.

 traditionele kapconstructies
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tr igal lez

peeters

van apeldoorn

hangelbroek

gouwetor

architecten

bna

p o s t b u s  2 1 9 0

1 6 2 0  e d  h o o r n

t  0 2 2 9 - 2 1 2 9 1 9

f  0 2 2 9 - 2 1 7 9 6 1

e info@tpahga.nl

www@tpahga .n l

Bekijk onze website op www.molenaarrietdekker.nl

I W E M A  BOUW
Ook voor een stolpbeleving binnen

06 - 108 26 456
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In nieuwsbrief 69, juli 2012, maakten wij  
melding van de verschijning van een hele serie 
oerlelijke boerenhekken in het landschap 
rond Bergen. Hekken als schuttingen als de 
obstakels bij een paardenrace. In onze brief 
naar de verantwoordelijke instelling bij het 
project dijkverzwaring, het hoogheemraad-
schap, wezen we op het afwijken van de ge-
bruikelijke, traditionele vormgeving van een 
noord-Hollands houten boerenhek en de  
negatieve invloed op het landschap. De reden 
van het aanbrengen van brede planken met 
zeer smalle tussenruimten zou zijn het in het 
veld lopende kleinvee te beletten het territorium 
te ontsnappen. Gezien de zeer smalle tussen-
ruimten die meer leken op brievenbussen, zou 
dat kleinvee de omvang van een gemiddelde 
rat niet te boven kunnen gaan. Het hoog-
heemraadschap reageerde in eerste instantie 
met een herhaald vermelden van de werk-
zaamheden bij het project maar heeft na 
tweede verzoek om aanpassing gehoor gegeven 
aan ons commentaar en de planken van alle 
hekken vervangen door smallere exemplaren 
waarmee grotere tussenruimten zijn ontstaan 
(met de onderste van de vier planken zoals  
gebruikelijk met iets mindere tussenruimte). 
De stalen zijstukken zijn gehandhaafd, maar de 
hekken hoeven zo beslist niet meer van de dam. 

Wij complimenteren het hoogheemraadschap 
voor de uitgevoerde aanpassingen! 

Dit jaar van de stolp is ook het jaar van de 
nieuwe koning. Deze boerderijen voeren al 
langere tijd Oranje Boven-namen.

AlEXAnDER HOEVE Den Hoorn
KOnInGsHOEVE Blokker
KOnInGsHOEVE spaarnwoude
KOnInGsHOEVE Westbeemster   
KROOnTjEsHOEVE Veenhuizen
KROnEnBURG middenbeemster
KROnEnBURG Castricum
DE DRIE KOnInGsHOOFDEn stompetoren 
AmAlIA Oudeschild
HUIZE BEATRIX ’t Zand
pRIns BERnHARDHOEVE Wieringermeer
IREnE Den Burg   
IREnEHOEVE Katwoude
mARGRIETsHOEVE ’t Zand
WIlHElmInA Breezand
WIlHElmInAHOEVE Westwoud
WIlHElmInA’s HOEVE lutjewinkel
WIlHElmInA’s HOEVE Hoofddorp
mATHIlDEHOEVE Warder
pRIns HEnDRIK Zuidschermer
EmmAHOF schagen
EmmAHOEVE De Weere
WIllEmsHOEVE De Waal
WIllEmsHOEVE Hoogwoud
pRInsEnHOF Wieringerwaard 
pIETERsHOEVE Wieringerwaard
FlORIsHOEVE Anna paulowna
mAURITsHOEVE Ilpendam
DE GOUDEn REAAl Den Hoorn
REGInA Castricum 
De namen zijn uiteraard ook soms ontleend 
aan familienamen van de boerderijbewoners. 
Zijn er nog andere? laat het weten.

Wapenfeiten 1988-2013
• 72 nieuwsbrieven en 2 themanummers 
• 556 Adviezen aan stolpbewoners, op  

locatie (vanaf 1991)
• 11 schriftelijke adviezen aan gemeenten
• 18 Adviezen over erfbeplanting aan  

stolpbewoners, op locatie 
• 8 Voorstellen voor de dakherstelregeling 
• 154 lezingen (vanaf 2000)
• 65 Tentoonstellingen
• 2 symposia 
• 1 Fotowedstrijd
• 5 Cursussen en workshops
• 16 stolpexcursies voor leden 
• 27 Uitgereikte stolp awards

Publicaties 
• De stolp te kijk (1e druk 1978, tweede  

druk 1980, derde druk 1990, vierde herzie-
ne druk 2004)

• Rechttoe recht aan, boerenerven in de 
schermer, 1998

• De dans der daklichten, 2001
• Boerenerven in West-Friesland (i.s.m. 

landschap noord-Holland en Westfries 
Genootschap), 2006 

• Vierkant achter de stolp, 2007 
• Videoband Top 10/ Ander gebruik en  

DVD stolp in Zicht i.s.m. Zapzebra
• jaarkalender 2003
• 3x ansichtkaartensets; catalogi bij  

tentoonstellingen.
• 9 beschreven fietsroutes

Oranje namen Hek van de dam

Hekken als hindernisbaan voor paardenrace.

Prachtig resultaat na aanpassing.
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     Vervolg 25 jaar Boerderijenstichting.
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B I N N E N k i j k e r
Op de waterscheiding van de oude kreekrug 
die Hoorn als de streek verbindt aan het 
Westeinde van Enkhuizen en recht tegenover 
de in de steigers staande rooms-katholieke 
kerk staat een pracht van een stolpboerderij 
zich monumentaal schrap te houden. De grote 
beuk en kastanje aan weerszijden van de 
voordeur zijn al even majestueus als dit staaltje 
van landelijke bouwkunst. Zesstedenweg 214 
is een dot van een stolp, dat zie je in een oog-
opslag. 

De leste boer van Grootebroek
jan Kraaij zwaait de voordeur open en nodigt 
ons binnen. De deur met dubbele deurroosters 
en vier kleine maar knalrode deurkussens met 
een bovenlicht waarin in glas-in-lood het wapen 
van Grootebroek prijkt (een boom met drie 
sterren) voert naar de gang die uit louter beige 
kleurig houten schot bestaat met overal deur-
tjes van bovenkastjes en deuren. Als lambrise-
ring is het houten schot vanaf ongeveer een 
meter hoogte gemarmerd. Door de tijd is het 
marmermotief vervaagd als het patroon in de 
pels van een oude sneeuwpanter. Dat begint 
meteen al goed. Anita Weel en jan vertellen in 
de oorspronkelijke woonkamer honderduit 
over hun stolp die ze in 2007 kochten van de 
erfgenamen van de leste boer van Groote-
broek: sijvert noordeloos. jan vertelt dat hij al 
als scholier van het marcuscollege er van 

droomde ooit deze stolp te kopen. Toen hij en 
zijn vrouw Anita zes jaar geleden door de 
voordeur de gang inliepen was jan meteen 
verkocht. Anita moest hij nog overtuigen, 
maar toen ze een paar dagen later met het 
hele gezin de stolp van de overkant bekeken, 
brak het ijs, want hun jongste dochter stak de 
armen in de lucht en riep: “Het is naast een 
snackbar!”

Zorg met paardenliefde
Anita gaat pas echt om als blijkt dat haar lief-
hebberij achter de stolp officieel voortgezet 
kan worden. Haar paarden verhuizen mee, 
maar zijn er niet alleen voor het plezier, want 
met de dieren geeft ze met veel toewijding 
aangepaste paardrijlessen aan lichtgehandi-
capten. Een zorgaspect dat zowel herinnert 
aan het boerenleven als aan de sterk sociaal 
maatschappelijke inslag van de hele familie. 
De stolp biedt daarvoor ruime mogelijkheden. 
Het rijksmonument bevalt ze 200%, hoewel ze 
in het begin wel even door de zure appel heen 
moesten bijten, want er was een hoop op te 
ruimen uit de nalatenschap van het rijke boeren-
leven. Onder andere een potstal van 50 tot 80 
centimeter dik, zo’n beetje verdeeld over het 
hele vierkant. En dat telt al gauw zo’n 7 x 9 
meter! Daarna volgt het bewoonbaar maken 
in opvolgende fasen en uiteindelijk de start 
van de restauratie in 2011. Over de rijksbijdrage 

zijn de bewoners niet ontevreden, maar daar-
naast is het nu ook weer niet bepaald riant te 
noemen. jan en Anita zijn blij dat ze de tijd 
hebben genomen voor overleg, het bepalen 
van wensen en mogelijkheden en voor de  
financiering.

Sint Maarten
schier alle aspecten van de landelijke bouw-
kunst liggen in deze stolp voor het oprapen. 
De woonkamers zijn een feest van houten 
schotten, plafonds en (bedstee- en kast)deuren, 
terwijl het daglicht gemoedelijk door ruime 
ramen (twee aan twee in elk van de drie kamers) 
naar binnen valt. Het kwart van het vierkant 
waar de keuken is gesitueerd krijgt daglicht 
uit drie hoog in het puntdak geplaatste  
vensters. Een fors bemeten rechthoekige  
lichtkoepel zorgt op zijn beurt voor indirecte 
lichtinval in deze ruime keuken. De rest van  
de stolp is een groot avontuur. Het vierkant 
(7x9m!) is hoog en telt ‘slechts’ vier stijlen.  
Het toont daardoor zeer ruimtelijk en is  
bovendien buitengewoon degelijk gecon- 
strueerd. Alle stijlen, balken en swingen uit-
gevoerd in geschaafd hout met slechts een 
enkele hergebruikte ronde balk als uitzonde-
ring op de regel. Via een keldertje met een  
geklampt deurtje gaat het over de lange regel 
met ondertussen ander gebruik van slaapka-
mers via de oude bedstede van de knecht en 
zijn ernaast getimmerde kast naar de korte 
regel. Hier een verbluffend uitzicht op het  
lager gelegen erf met paardenstal en -bak dat 
rechtstreeks inzicht geeft in de natuurlijke 
glooiing van de zandige kreekrug waarop de 
lintbebouwing van de streek ooit begon.  
Boerengeeltjes wachten gestapeld op herge-
bruik, net als grijs-zwarte estrikken. Een paar 
hoogstam fruitbomen wachten op de lente. 
Via de gang en de statige voordeur verlaten 
we deze stolp met gedeeltelijk verhoogde  
zijmuren om meer woonruimte te creëren en 
de status te verhogen. De stolp was ooit twee 
maal burgemeesterwoning, vandaar. Een  
houten topgevel doet de rest. De gevelsteen 
met een afbeelding van sint maarten is een 
kostelijk, haast exotisch bouwdetail, dat met 
smart wacht op een likje verf.
WM

Bij archeologischonderzoek is op een verborgen 
waterput een oude haardplaat gevonden. Zie 
foto op pag. 11 en artikel op pag. 13. 

In de Binnenkijker kijken we binnen in een stolp. Nog meer dan de exterieurs van de stolpen zijn de interieurs verschillend.  
In deze eerste aflevering in het Jaar van de Stolp 2013 de laatste der Mohikanen in Grootebroek.
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www.klavermakelaardij.nl

Trambaan 12
1733 AX  Nieuwe Niedorp
T: 0226 414 008  |  F: 0226 414 009

kijk voor het 
grootste 
aanbod 
stolpen 
in noord-
holland op
www.klavermakelaardij.nl

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij

De Veenhoop

Speciaal voor de brandverzekering  
van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.
 
Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet 
vanaf € 1,60 o/oo en woning steen/schroefriet vanaf € 0,80 o/oo. 

Hoornseweg 2, 1687 ND WOGNUM, telefoon 0229 57 22 57
www.ovmdeveenhoop.nl, info@ovmdeveenhoop.nl

WWW.ATTACK.NL     •     VCA-GECERTIFICEERD     •     WWW.ATTACK.NL

E F F E C T I E V E  B E S T R I J D I N G  M E T  G A R A N T I E   •   I S O  9 0 0 1 : 2 0 0 0  G E C E R T I F I C E E R D

4 0  J A A R  G E S P E C I A L I S E E R D  I N  H E T  B E S T R I J D E N  VA N  H O U TA A N TA S T E R S ,  Z WA M M E N  E N  V O G E LW E R I N G

Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP

Wijndel Jongens (1943-2010) legde het boe-
renleven vast in vele kenmerkende facet-
ten. Dit keer een selectie beelden in kleur 
gekozen door zijn levenspartner Dieuw 
Schuijtemaker. Met deze kleurrijke serie 
nemen we in het Jaar van de Stolp gepast 
afscheid van deze gewaardeerde rubriek.

men zocht dringend naar een locatie met  
veel stolpdaken. Van meerdere kanten werd 
daarom bij herhaling gevraagd. Er moest  
onder andere een boekje komen over stolp-
boerderijen en op het omslag had men een 
verzameling stolpdaken bedacht. Vanzelf-
sprekend wist ik een aantal van dergelijke  
locaties, maar daar bleken na onderzoek de 
daken te ver uit elkaar te staan. Het leek een 
ware mission impossible. Op 19 april 1978 
kwam ik echter van de Kerkweg bij Eenigen-
burg en daar was ineens een buurtschap met 
zes stolpdaken. Daken afwisselend met riet 

en pannen gedekt en dicht opeen als een 
stoere stolpenkudde. Een openbaring als  
een donderslag bij heldere hemel! De foto  
is gemaakt en inderdaad gebruikt voor het 
omslag van het genoemde boekje met de  
titel ´De stolp te kijk´. Het boekje beleefde 
een eerste (1978) en een tweede druk (1980) 
en is ondertussen allang uitverkocht.  
(Deze edities beleven thans een antiquarisch 
revival: red.). De foto in zwart-wit werd voor 
gebruik op het omslag destijds zwaar gra-
fisch bewerkt en uitgevoerd in steunkleuren.  
Het weiland bleek groen, de hemel blauw 

(zonder donderslag) en de stolpen diep  
donkerbruin. De letters van de titel in  
donkerblauw in de lucht en de namen van  
de auteurs keurig in het zwart. nu in kleur 
zien we pas de heerlijk fris groene weide  
bezaaid met een baaierd van gele paarde-
bloemen. De bonte was wappert als een 
feestslinger. Wat velen niet (meer) weten is 
dat de enveloppe van de Boerderijenstichting 
heel lang deze foto gebruikte met uitsluitend 
het silhouet van de zes stolpen, maar dan in 
donkergroen naar de naam van de geachte 
secretaris.

In de stolp aan de Grootebroeker Zesste-
denweg 214 is tijdens de restauratie een 
opmerkelijke vondst gedaan. Aan de ach-
terkant van de stolp trof men een ronde 
waterput en een gedeeltelijk ingestorte 
waterkelder aan. 

Beide putten zijn zeer waarschijnlijk van een 
oudere datum dan de huidige stolp. Een giet-
ijzeren haardplaat die de laatstgenoemde  
waterput afdekte versterkt dat vermoeden, 
net als het aangetroffen verschil in de ge-
bruikte baksteen van putten en (latere) fun-
dering. De haardplaat komt dus uit een (stolp)
boerderij die hier eerder stond en door deze 
stolp is vervangen. De haardplaat is in drie 

stukken aangetroffen en heeft aan elke kant 
van de twee rechte zijkanten een guirlande 
van bloemen en bladeren gehaakt aan een 
ring, die op zijn beurt met een oog lijkt vast-
gemaakt aan de plaat. In de halfronde boven-
kant houden twee vliegende engelen een 
lauwerkrans op. De een (in een beslist  
onhandige pose) met de linkerhand, de ander 
- elegant - met de rechter. In de andere vrije 

hand houden ze nog een of meerdere bloemen. 
Over de betekenis van de voorstelling is het 
speculeren, maar dat het een mooie haard-
plaats is, waard om te restaureren is wel  
zeker. Het fraaie resultaat is onlangs te  
Grootebroek onder ruime belangstelling  
onthuld en plaat en initiatief oogstte alom  
lof en bewondering. De haardplaat krijgt een 
ereplaats in de stolp.

12 13

▲

▲

Boer&jongens

Haardplaat
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	 naam:

 Adres:

 postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (bestellingen inclusief verzendkosten)

… ex. Houten Boerenhekken op kaart, set van 8 kaarten à € 10,-

… ex. boek Noord-Hollandse Boerenhekken à € 17,50

… ex. kaarten en boek Houten Boerenhekken samen € 22,50

... ex. boek De Stolp te Kijk à € 19,50

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, echter kunnen wij geen vastgestelde 
levertijd garanderen.
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Uitknippen of kopie maken en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
Per e-mail: stolpen@xs4all.nl



Steun gratis 
de natuur!

Doe uw online aankopen via 
koopvoordenatuur.nl

Gratis een steuntje bijdragen aan de 
natuur? Zonder dat het u iets extra’s 
kost? 
Ja, dat kan wanneer u zich aanmeldt 
en uw online aankopen doet via het 
koopvoordenatuur.nl platform. U vindt 
hier een keur aan aangesloten web-
winkels*, passend bij iedere behoefte. 
Deze webwinkel draagt vervolgens 
gemiddeld 4% van het aankoop- 
bedrag af aan de natuurorganisatie 
van uw keuze. Het kost u dus niets, 
maar de natuur profiteert!

Meld u aan op www.koopvoorde- 
natuur.nl en start uw online shopsessies  
voortaan via koopvoordenatuur.nl.

* o.a.: CenterParcs, Wehkamp, Yves Rocher, Esprit, 
Nike en Viking Direct

Een initiatief van: 
 Landschap 

Noord-Holland

Met uw 
aankoop
steunt u
gratis denatuur!

www.koopvoordenatuur.nlE-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl

nieuwbouw  verbouw  onderhoud  
  

Machinestraat 2, postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 391374, fax (0226) 392032

PRONK BOUWT MET 
MEERWAARDE

PRONK  BOUW BV

Dorsmolen 15 D   |   1771 PA Wieringerwerf   |   t 0227 60 06 60
www.commandeurbouwontwikkeling.nl   |   info@commandeurbouwontwikkeling.nl
Dorsmolen 15 D   |   1771 PA Wieringerwerf   |   t 0227 60 06 60
www.commandeurbouwontwikkeling.nl   |   info@commandeurbouwontwikkeling.nl

ONZE KWALITEIT WERKT 
IN UW  VOORDEEL 
•  Ontwerp, tekenwerk en 

berekeningen
•  Vergunningen aanvragen
•  Onderzoeken en rapportages
•  Technische beschrijvingen
•  Artist impressions

voorheen
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Kiek 23 
Bij het winterse beeld van een langhuisstolp 
in de vorige Kiek gingen bij een aantal lezers 
bellen rinkelen. Bellen voor ‘Belvliet’, want zo 
blijkt de boerderij te heten. De van oorsprong 
17e eeuwse herenboerderij aan de Oostdijk van 
de Beemster. Koos Koning liet het weten want 
hij restaureerde in 2004-05 de boerderij met 
zijn Beemster’s bouwbedrijf. Ook Katja Bos-
saers uit Westbeemster meldde ons de oplos-
sing. ‘’De namenrij bij Kiek 23 deed bij mij 
meteen een lampje branden! ...in de 17-18e 
eeuw werd het voorhuis gebruikt als buiten-
plaats door regenten uit Enkhuizen. momen-
teel ben ik bezig met een nieuwe website, 
over boerderijen. Aangezien dat er ruim 300 
zijn, krijgt het project het karakter ’werk in 
uitvoering’. De eerste beschrijvingen zijn in 
het voorjaar te verwachten, te vinden op 
www.beemsterboerderijen.nl. H. Frikkee, 
bewoner van de stolp ‘Arbeid Adelt’ in Oost-
huizen, liet ons weten dat Belvliet in de loop 
van de tijd aan veranderingen niet is ontko-
men: zo verdween de voordeur, het hek en de 
buitenplee. ‘’Een pachtboerderij met de pachter 
inwonend achterin’’. marijke Visser uit de Rijp 
herkende de Kiek …‘omdat ik daar toevallig 
een voorzittersbijeenkomst van ‘Vrouwen van 
nu’ bijwoonde’…’(de gastvrouw is voorzitter 
van alle voorzitters). De kriebels op de achter-
zijde van de Kiek ‘v.os – v.gent – du Yvens – 
scher(r)inga – s.v.loosen’ blijken de namen van 
bewoners in de loop van de tijd, met als eerst-

genoemden de vermaarde Hendrik en Dirk 
van Os, droogleggers van het eerste uur met 
de hen toegewezen kavel in 1612. Aldus meldde 
stolpenkenner jan de Groot ons nog.

Kiek 24
Foto’s komen op de meest vreemde manieren 
tot de redactie. Tijdens een boerderijenverga-
dering in nota bene Hoevelaken werd deze 
prachtkiek in een wit houten lijstje overhandigd 
met de woorden: “misschien heeft u er in 
noord-Holland nog iets aan”. In elk geval al 
een mooi intro op de activiteiten van het jaar 
van de boerderij dat in 2013 door de provinciale 
en lokale boerderijenstichtingen in nederland 
met het AEn wordt opgezet. Het prille begin 
en start van een zoektocht.

Veelust
Terug naar de kiek in kwestie. De foto, noch de 
lijst, draagt enig extra kenmerk. De oorspron-
kelijke kleurenfoto is plaatselijk zo sterk ver-
kleurd dat het beeld sterke gelijkenis vertoont 
met een ouderwetse, ingekleurde ansichtkaart. 
Op de kiek staat prominent een stoere stolp 
van het noord-Hollandse normaaltype. Duide-
lijk leesbaar in het exacte midden van de 
gootlijst staat in hoofdletters wel de naam 
van deze stolpboerderij. Veelust heet de stolp, 
zoveel is zeker. Een agrarisch bedrijf waar men 
wel vee lust? Runderrookworst bij de zuurkool 
of de hutspot? Draadjesvlees bij de piepers en 
de gare spruiten? Of hebben boer en boerin er 
gewoon zin in om hun veehouderij te runnen 
en genieten zij dagelijks volop van hun zwart- 
en of roodbonte veestapel? De naam Veelust 
is hoe dan ook de sleutel in onze zoektocht 
naar de locatie van deze stolp.

Symmetrie
Vier gemetselde pilaren verdelen de voorgevel 
in drie gelijke muurvlakken als was de stolp 
een olympische tempel. Dat strakke ritme 
gaat verder in de verdeling van steeds twee 
kozijnen in elk muurvlak. Van links naar 
rechts: T-raam – voordeur met bovenlicht, 
T-raam – T-raam en weer T-raam – T-raam. Alle 
zes loepzuiver uitgelijnd op de bovenkanten. 
Alle ramen zijn voorzien van identieke broek-
gordijnen, boven de ramen en voordeur 
steeds een zelfde sieraccolade in de vorm van 
een neerhangende wenkbrauw met steeds 
een ornament in het midden en aan de uit-
einden. Zowel ritme maakt automatisch een 
poldersymfonie: Die Veelustige Witwe.
Boven de strakke en brede bakgoot een impo-
sante dakspiegel in een fraaie ojief uitvoering 
(let op de kunstige inkeping in het riet langs 
de randen). Het zicht op het piramidale dak 
gaat helaas schuil achter de kruinen van twee 
bomen op de hoek van het overigens uiterst 
sobere voorerf. In de zijgevel nog eens twee 
maal twee T-ramen met aan het eind drie 
stalramen. De darsdeuren bevinden zich buiten 
beeld. naar de grondmaat te oordelen is dit 
een stolp met minstens een overstek aan de 
voorzijde. Het oprijpad gaat voor de schuur 
haaks de hoek om. De twee nieuw opgemet-
selde lage pilaren op de dam met de licht uit-
buigende zijmuren boven de voorsloot vallen 
op. net als de damesfiets op tweederde van 
de voorgevel (die hoeft er noodzakelijkerwijs 
nu niet meer te staan). let bovendien op de 
karige bloemborder en ten slotte op de gevel-
steen naast de voordeur. 

Wat zou daar op staan? Wie dat weet en dus 
ook weet waar deze stolp staat of (niet te 
hopen) stond, stelt zich zonder aarzeling in 
contact met het secretariaat. Zie colofon.

Kiek 23 Het vroegere Belvliet, Beemster in de sneeuw.

Kiek 23 Belvliet na restauratie.

Kiek 24 Waar staat of stond de stolpboerderij Veelust?
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Advisering
Het is voor leden mogelijk adviezen m.b.t.  
constructief-technische cq esthetische aspecten  
en onderwerpen over boerenerven ‘op locatie’  
te verstrekken.  
Voor een dergelijk advies wordt een bijdrage van  
€ 90,- (all-in) in rekening gebracht. 

Bouwkundig adviseur: Piet Tamis

Verzoeken om advies te richten aan het secretariaat: 
schapenlaan 20, 1862 pW Bergen
e: stolpen@xs4all.nl
Zie ook onze website: www.boerderijenstichting.nl

De nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar.
 Issn 1566-8843
Te weten
• lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 
   € 15,- per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door!
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16
stolpen in het nieuws

Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

Een machtig gezicht. Het vierkant van de   
verbouwde stolp De meerwaarde in Midden-
beemster is geheel ‘vrij’. ‘s Zomers heerlijk 
koel, ’s winters ‘tamelijk koud’.

met eigen hand zelf 21.000 bakstenen  
afgebikt. Geen moeite was te veel voor de  
eigenaar bij de restauratie van Zeldenrust  
uit 1848 in Lutjewinkel.

Een prachtige familiefoto uit De Weere van  
73 jaar geleden met centraal maartje van  
Diepen-neefjes (dan 70). Zij groeide op op  
de gesloopte Grenshoeve in Hoogkarspel.

B en W pleiten voor een andere bestemming 
van een ‘bijzonder fraaie stolp’ in Opmeer. 
niet langer bibliotheek, maar restaurant.  
Zo’n voorziening ontbreekt in het dorpshart.

Bergen heeft zeventien stolpen gekenmerkt 
als gemeentelijk monument na een inventa-
risatie van agrarisch erfgoed in 2012. Ook de
secretariaatsstolp van de Boerderijenstichting.

De kleine stolp Wogmeer 51 valt bijna in het 
niet bij de grote schuren van deze kwekerij. 
Op deze plek begon het tulpenbedrijf eind jaren 
vijftig in het klein. De stolp handhaafde zich.

Boeren worden steeds ouder. Goed voorbeeld
is jan Rotteveel uit Obdam. Tachtig jaar en
nog steeds elke dag te vinden op het bedrijf
van zijn zoon. Een stolp houdt je gezond!

Een oud vierkant uit Wijdenes krijgt elders
een nieuwe bestemming. Het karakteristieke
houten geraamte ontkwam aan vernietiging.
Een kleine stolp kon niet meer meekomen.

B en W moeten van de Raad van state een
nieuw oordeel vellen over een stolp in Edam.
Daarna blijkt of sloop en nieuwbouw in
dezelfde vorm voor twee huizen alsnog mag.

Gejuich bij makelaars over de nieuwe Wet
plattelandswoningen. Burgerbewoning in
polders wordt gemakkelijker. De wet zal
de verkoop van stolpen bevorderen.

Ook dat gedijt goed in een stolp: hennep
kweken. Zoals in Sint Maartensvlotbrug.
Het kwam de bewoner te staan op
184 dagen celstraf (100 voorwaardelijk).

In rook op, een monumentale stolp in
Westwoud. Kortsluiting is vermoedelijk
de oorzaak van de brand. Dikke balken
rusten op de smeulende puinhopen.

Als nieuwe langhuisstolp met donkere
kapberg is de verbrande Hoeve
Zandwijk in ’t Zand snel vergeten. Als
een mooie feniks herrezen uit de as.

Een fraaie stolp met voorhuis in Sijbekarspel
(Westerstraat 79) heeft een ook fraaie
geschiedenis. De hoeve is in 1810 gekocht
als buitenplaats en heette Akerendam. ▲

In deze rubriek komen curieuze stolpen aan 
bod. Een blik in onze Beeldbank (www.boerde-
rijenstichting.nl) levert van zo’n 5.500 stolpen 
info en beeld op. 

Deze kleine stolp is weliswaar gerestaureerd 
maar een schoolvoorbeeld, nou nee. Energie-
zuinig, zeker, maar  je ziet hier wat zonnepa-
nelen op een stolpdak kunnen uitrichten.

Onze hoop, geen sloop
De Boerderijenstichting maakt bezwaar tegen 
sloop van stolpenensemble Dorpsstraat 69  
in Oostwoud. De zaak, aangespannen bij de 
voorzieningenrechter, viel helaas uit in het 
nadeel van ons verzoek de verleende sloop-
vergunning op te schorten. Ook diende het  
bezwaar voor de bezwarencommissie van de 
gemeente medemblik. net als in de rechtbank 
bleek hier de ‘economische levensduur’ een 
punt van discussie. Tijdens de zitting bleken 
hiervoor geen vastgestelde criteria te bestaan. 
De Boerderijenstichting heeft de hoop dat er 
niet wordt gesloopt nog niet opgegeven.

stolpencuriosa
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